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Soluções Inovadoras
A S&P Reinforcement Company AG é uma empresa Suíça, cuja actividade se centra no desenvolvimento
e produção de materiais compósitos de reforço e sistemas de reparação e protecção de estruturas
no campo da engenharia civil. Dispomos de delegações em 10 países Europeus: Alemanha, Áustria,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Portugal, Polónia, Suécia e Suíça e em toda a Europa, e nos
diversos continentes através de distribuidores exclusivos.
REPARAÇÃO E PROTECÇÃO DE ESTRUTURAS

Argamassas de reparação e resinas de colagem e injecção
ASPHALT

Grelhas revestidas de betume (pré-betuminadas) para reforço de pavimentos betuminosos
ROCK AND SOIL

Geogrelhas de protecção e estabilização contra erosão
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www.sp-reinforcement.eu

Desde 2011 que fazemos parte do grupo americano Simpson Strong-Tie, Inc.
Com a aquisição da Tecnogrout S.L., a S&P Reinforcement Spain S.L. completa a gama de produtos
necessária para enfrentar as obras de reparação e reforço de qualquer tipo de estruturas: Edifícios,
Pontes, Silos, Cais e Pontões, tornando-se numa empresa de referência no sector ao dedicar-se
exclusivamente e de forma especializada ao fabrico de produtos para a reparação e reforço.
FX-70® SYSTEM

Camisas de FRP, resinas e grouts subaquáticos
FRP SYSTEM

Laminados pré-fabricados e mantas
ARMO SYSTEM

Malhas fibra de carbono de reforço para betão e argamassas projectadas
www.sp-reinforcement.eu
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Temos as nossas instalações de produção na Europa, dando-nos a possibilidade de controlo de toda a cadeia de produção.
Para além da produção, a nossa completa gama de produtos
permite responder às necessidades específicas de acordo
com requisitos de projecto, estando tão próximo quanto
possível da concepção das soluções estruturais. Apesar de
disponível em rolos, os nossos materiais também podem ser
fornecidos já cortados à medida das necessidades do cliente
ou do projecto.

QUALIDADE E RASTREABILIDADE

Os nossos produtos são inspeccionados e testados desde
o fornecimento das matérias primas até ao último estágio de
produção. São constantemente sujeitos a rigorosos testes e
ensaios efectuados nos nossos próprios laboratórios. Cada
lote produzido é claramente identificado, o que garante
a rastreabilidade desde as matérias primas ao produto entregue
ao cliente. O nosso processo produtivo está certificado pela
ISO 9001 e 14001.
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Somos reconhecidos como líderes em inovação no campo de reforço estrutural. Estamos em constante desenvolvimento no
sector industrial da engenharia civil. A procura de novas soluções e de melhores prestações e desempenho estão no coração das
actividades de investigação e desenvolvimento.
Desde a sua criação que a nossa empresa trabalha em estreita colaboração com muitas universidades e laboratórios de
investigação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESENÇA EM OBRA
Somos reconhecidos como líderes em inovação. Familiarizados com os regulamentos específicos e requisitos ambientais, os
nossos engenheiros especialistas são parceiros-chave em todos os aspectos que envolvem um projecto. Desde a escolha da
solução técnica de acordo com o problema estrutural, até à optimização do sistema, as nossas equipas estão prontas para se
envolverem em campo. Da concepção à conclusão, vamos onde é preciso para ir ao encontro do seu projecto.

www.sp-reinforcement.eu

5

S&P | Produtos de reparação, protecção e reforço de estruturas em betão

6

www.sp-reinforcement.eu

Sistemas de Reparação, Protecção
e Reforço S&P
Produtos S&P Reparação, Protecção e Reforço foram desenvolvidos, testados e fabricados de forma a promover
soluções de alta performance e com resultados que perduram no tempo. Abordamos as condições específicas
do projeto de reparação adaptando as soluções às suas necessidades, reduzindo perdas de tempo e impactos
negativos na exploração da estrutura.
Dos encamisamentos de pilares e estacas com camisas de fibra de vidro feitas à medida, aos sistemas de reforço
em fibras poliméricas e epóxi marítimos, a S&P desenvolveu uma gama de produtos de reparação estrutural, reforço
e protecção contra a generalidade dos agentes agressivos, corrosão, ataque químico, abrasão e outros agentes
de degradação das estruturas encontrados nos ambientes marítimo, industrial, agropecuário e nos ambientes mais
comuns.

Reparação e protecção de betão

09

FRP System

14

ARMO System

23

FX-70® System

27

Protecção de estruturas

33

www.sp-reinforcement.eu
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Reparação de betão
A reparação, protecção e reforço de estruturas é um processo
complexo de procedimentos que se apresenta como um desafio
que diverge de obra para obra. Este processo passa pela análise,
planeamento, preparação e execução minuciosa e o mais detalhada
possível de forma a obter uma intervenção bem sucedida.
A corrosão das armaduras internas, como consequência da
deficiente concepção estrutural, recobrimento ou posicionamento
de armaduras inadequada, betão poroso ou falta de revestimentos
adequados, são alguns dos factores que levam à deterioração
das estruturas de betão armado. A S&P dispõe de uma gama de
produtos e soluções versáteis direccionadas especificamente para
a reparação e protecção de estruturas contra a corrosão, exposição
a ambientes marítimos, ataque químico, abrasão e outros factores
ambientais.
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Reparação de betão
A S&P possui uma vasta gama de produtos e soluções de reparação de betão armado que vão ao encontro das suas
necessidades protegendo as estruturas face às mais diversas condições de exposição ambiental e climatéricas.

PRIMÁRIOS DE PROTECÇÃO CORROSIVA PARA ARMADURAS
TECNOPROT-EPOX
Primário tricomponente de resina epóxi, cimentos seleccionados e óxidos metálicos.

PONTE DE UNIÃO DE ADERÊNCIA
S&P RESICEM HP
Resina epóxi tricomponente com cargas cimentícias, para aplicação em colagens entre betão
velho e betão novo, reparações e colagens diversas.

PRODUTOS DE REPARAÇÃO DE BASE CIMENTÍCIA
TECNOGROUT-K
Argamassa de reparação de Classe R3, tixotrópica, sem retracção, sulfato resistente para
aplicação em reparações com carácter estético.

TECNOGROUT-FIB
Argamassa de reparação de Classe R4, tixotrópica, monocomponente, sem retracção, sulfato
resistente, formulada com aditivos especiais, fibras sintéticas e inibidor de corrosão, aplicandose em reparações de altas prestações mecânicas.
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TECNOGROUT-N
Argamassa monocomponente de classe R4, fluida e autonivelante, sem retracção, com inibidor
de corrosão incluído, concebida para solicitações médias e de espessuras de aplicação entre
os 30 e 80 mm.

TECNOGROUT-SR
Argamassa monocomponente de classe R4, fluida e autonivelante, sem retracção, sulfatoresistente,concebida para altas prestações de mecânicas e de espessuras de aplicação ente
os 10 a 150 mm.

TECNOGROUT-N/PR
Argamassa monocomponente de classe R4, fluida e autonivelante, sem retracção, concebida para
solicitações médias e de espessuras de aplicação entre os 5 e 30 mm.

TECNOGROUT-N/GR
Argamassa monocomponente de classe R4, fluida e autonivelante, sem retracção, concebida para
solicitações médias e de espessuras de aplicação superiores a 80 mm.

FERROGROUT-A
Argamassa monocomponente, fluida e autonivelante, sem retracção, com adição de fibras
metálicas galvanizadas para reparações onde seja necessário elevada resistência a abrasão e
impacto (ex: Pavimentos).

FERROGROUT-A RÁPIDO
Argamassa monocomponente, fluida e autonivelante, sem retracção, com adição de fibras metálicas
galvanizadas e de presa rápida para reparações onde seja necessário elevadas resistências iniciais,
elevada resistência a abrasão e impacto (ex: Pavimentos).

TECNOSTOP
Argamassa monocomponente de presa muito rápida para obturação de vias de água e reparações
diversas onde seja necessário este requisito.
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Reparação de betão
Os trabalhos de reparação e reforço de estruturas necessitam muitas vezes de materiais de colagem de elevadas prestações
mecânicas. A S&P desenvolveu uma gama de produtos de colagem e fixação em resina epóxi e metacrilatos que se adaptam às
mais exigentes solicitações.

FIXAÇÃO QUÍMICA E COLAGENS ESTRUTURAIS
TECNOPOX-ANCLAJES
Argamassa de resina epóxi, fluida e autonivelante, 100% sólidos, de elevada prestação mecânica
e sem retracção, utlizada essencialmente para selagem de ancoragens mecânicas e ancoragem
e selagem de máquinas.
ADHEPOX-SPFM
Argamassa de resina epóxi, tixotrópica, 100% sólidos, sem segregação e de elevada resistência
para aplicações verticais ou em tectos, como produto de reparação ou colagens estruturais
diversas. Aplicável em suportes húmidos.
RESAC-16*
Resina de metacrilato, isenta de estireno, para a ancoragem de armaduras em betão ou alvenaria
mesmo em situações de suportes húmidos.
RESEP-16*
Resina epóxi pura, de alta resistência e elevadas prestações mecânicas, usada em ancoragens
diversas, especialmente concebida para uso em zonas sísmicas (equivalente a C1).
*Disponível em breve
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Produtos de injecção
Fornecidos em embalagens pré-doseadas, as resinas e grouts de injecção da S&P são usados no preenchimento e consolidação
de fissuras e vazios, apresentando características ideais para enfrentar as dificuldades inerentes a este tipo de trabalhos. Cada
resina tem a fluidez e pot life apropriado ao trabalho de injecção a realizar e à abertura da fissura a preencher e consolidar.

PRODUTOS DE INJECÇÃO DE BASE EPÓXI
TECNOPOX-S
Resina epóxi 100% sólidos, autonivelante, tricomponente, para aplicações subaquáticas,
trabalhos de injecção e ancoragens.
TECNOPOX-FL
Resina epóxi, 100 % sólidos, elevada fluidez, elevada resistência mecânica, usada para injecção
de fissuras de grande abertura (superior a 5 mm). Pode ser usada também para união e colagens
de betão, de aço a betão e outros materiais correntes.
TECNOPOX-IN
Resina epóxi 100% sólidos, de excelente fluidez, e pot life prolongado, de elevada resistência
mecânica, usada para injecção de fissuras de pequena abertura por intermédio de bomba de
injecção ou por gravidade.

PRODUTOS DE INJECÇÃO CIMENTÍCIA
TECNOGROUT-IN
Grout de injecção de base cimenticia, sem retracção, de elevada fluidez, elevadas prestações
mecânicas, para injecção de fissuras, consolidação de vazios e enchimentos.
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S&P FRP System

Soluções de reforço com compósitos em fibra S&P FRP Systems
O reforço usando polímeros reforçados com fibras S&P FRP systems
apresenta-se com uma solução eficiente para o reforço de estruturas
que necessitam de ser reparadas, reabilitadas ou adaptadas a novos
requisitos. O sistema S&P FRP SYSTEM é constituído por laminados
ou mantas em fibra de carbono, vidro ou aramida e um conjunto de
resinas de alta performance que são prescritos de acordo com as
necessidades do projecto.
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FRP System - Reforço Estrutural
Tipicamente empregue em aplicações onde é exigido um elevado rácio de resistência/peso e rigidez, como na indústria aeronáutica,
aeroespacial e automóvel, estes sistemas avançados de materiais compósitos polímeros reforçados com fibra (FRP´s) actuam
como elementos de reforço externo aplicados sobre betão, alvenarias, madeira ou aço.
User Interface Icons
Os compósitos podem ser aplicados com configurações similares a barras de aço mas aplicados externamente ou inseridos na
camada de recobrimento na face dos elementos estruturais a reforçar.
S&P FRP Systems melhora a capacidade resistente dos elementos estruturais existentes que requerem reforço adicional,
reabilitação ou reparação em aplicações como o reforço sísmico, prevenção/reforço estrutural, impacto, perda de armaduras por
corrosão,M Eetc.
RKEN
A N F R AG E N
BESTELLEN

Os S&P FRP systems são especificados e instalados para fazer face a deficiências ou exigências
PRODUKTE EINBLENDEN
estruturais
: • Inadequada concepção estrutural
WEITERLESEN
•
•
•
•
•

Requisitos de aumentos de carga devido a alterações de uso ou regulamentares
Cargas excepcionais ou acidentais
Reforço sísmico
Adaptação de estruturas a ações de impacto ou explosões
Reposição de armaduras corroídas

SOLUÇÕES DO SISTEMA DE REFORÇO
1 Laje

2 Viga

3 Parede resistente

4 Pilar

Laminados aplicados
externamente (EBR)

Flexão

Flexão

Tracção

-

Laminados inseridos (NSM)

Flexão

Flexão

Tracção

Encurvadura

Laminados pré-esforçados

Flexão / Deformação

Flexão / Deformação

Tracção

-

-

Corte

Corte

Confinamento

S&P C-Sheet

Icons without Interaction
1 Laje – reforço à flexão
2 Viga – reforço ao corte através de mantas/ tecidos de carbono ou chapas de aço
3 Parede resistente - aumento de capacidade de carga, rigidez ou resistência à tracção

2

4 Pilar – confinamento total; possibilidade adicional de laminados inseridos

1

2
1

4

4

3
3
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Vantagens do
S&P FRP System
•
•
•
•
•
•

Aumento económico de capacidade
de carga sem aumento de peso ou
massa
Elevadíssimas resistências
mecânicas
Uma única origem de materiais e
engenharia
Leve e fácil aplicação
Isento de corrosão
Compatível com diversos
acabamentos

Sistema de reforço com FRP´s com mais aprovações técnicas na Europa e EUA
Todos os nossos sistemas de reforço são largamente testados e ensaiados. Temos disponíveis os mais detalhados ensaios de comportamento
estrutural em todas as situações de aplicação, ensaios de durabilidade, comportamento a longo prazo e ensaios de comportamento ao fogo.
Estão disponíveis “Technical Approval” em diversos países onde existe estes requisitos, como a Alemanha, Suíça, Holanda, França, entre outros.
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Componentes
A S&P dispõe de uma vasta gama de produtos FRP que vão ao encontro dos requisitos do seu projecto. A instalação rápida e
a flexibilidade destas soluções resultam em aplicações de reduzido custo de mão de obra, menos paragens e obstrução do
normal funcionamento das estruturas quando comparamos com os métodos tradicionais de reforço. A S&P dispõe de software de
User
Interface Icons
dimensionamento,
S&P FRP Lamella e S&P FRP Colonna, que pode ser obtido sob consulta.

RESINA EPÓXI PRIMÁRIO E DE IMPREGNAÇÃO
MERKEN

S&P RESIN 55 HP

A N F R AG E N

BESTELLEN

S&P Resin 55 HP é uma resina epóxi bicomponente de elevada resistência e aderência que
é usada como primário e resina de impregnação de mantas
e tecidos S&P em condições de
PRODUKTE EINBLENDEN
WEITERLESEN
aplicação
normais.

S&P RESICEM HP
S&P Resicem HP é uma resina epóxi tricomponente de elevada resistência e aderência,
permeável ao vapor de água, que é usada como primário e resina de impregnação de mantas
S&P em condições de elevada humidade do suporte.

RESINA EPÓXI EM PASTA TIXOTRÓPICA

S&P RESIN 220 HP
S&P Resin 220 HP é uma resina epóxi bicomponente tixotrópica com consistência de pasta
cremosa usada para colagem de laminados S&P C-Laminate.

Icons without Interaction
S&P RESIN 230 HP

S&P Resin 230 HP é uma resina epóxi bicomponente tixotrópica de elevada resistência e aderência,
fortemente carregada de cargas de sílica usada para reparação e reperfilamento da superfície de
betão.

S&P C-LAMINATE
Os S&P C-Laminate aplicados externamente (EBR) possuem espessuras de 1,2 e 1,4 mm e largura
numa gama de 50-150 mm. A escolha da secção de laminado depende do dimensionamento, bem
como da relação custo-benefício.

S&P C-LAMINATE SLOT-APPLIED (INSERIDOS - NSM)
S&P C-Laminate inseridos possuem espessuras de 1,4; 2,5 e 2,8 mm. Quando inseridos, os laminados
caracterizam-se por uma elevada tensão de aderência.
Com o comprimento necessário, é possível ancorar a totalidade da tensão do laminado. Os
laminados inseridos, com largura entre 10 e 20 mm, são inseridos em rasgos de 3 a 6 mm de largura
e envolvidos em resina epóxi.
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Componentes
User Interface Icons
S&P C-SHEET 240

MERKEN

WEITERLESEN

A S&P C-Sheet 240 (200 g/m² até 600 g/m²) é uma manta de fibra de carbono uni-direccional
com elevada resistência para reforço de estruturas por aplicação wet ou dry lay-up. As mantas
S&P
C-Sheet são coladasB EàS Testrutura
que se pretende reforçar usando resina epoxídica (S&P
A N F R AG E N
ELLEN
Resin 55 HP ou S&P Resicem HP).
S&P C-SHEET 640 P R O D U K T E E I N B L E N D E N
A S&P C-Sheet 640 (400 g/m²) é uma manta de fibra de carbono uni-direccional de alto módulo,
de baixa extensão e com elevada resistência para o reforço de estruturas por aplicação wet ou
dry lay-up. As mantas S&P C-Sheet são coladas à estrutura que se pretende reforçar usando
resina epoxídica (S&P Resin 55 HP ou S&P Resicem HP).
S&P G-SHEET E 50/50
S&P G-SHEET AR 50/50
Tecido de fibra de vidro de elevada performance, de E-glass ou AR-glass (resistente aos alcális),
bidirecional (50% na direcção longitudinal e 50% na direcção transversal), cor branca.

S&P G-SHEET E 90/10 TYPE A
S&P G-SHEET AR 90/10 TYPE A
Tecido de fibra de vidro de elevada performance, de E-glass ou AR-glass (resistente aos alcális),
bidirecional (90% na direcção longitudinal e 10% na direcção transversal), cor branca.

Icons without Interaction

S&P G-SHEET E 90/10 TYPE B
S&P G-SHEET AR 90/10 TYPE B
A S&P G-Sheet 90/10 é um tecido bidireccional de fibra de vidro de elevada resistência utilizado para
reforço estrutural por aplicação wet ou dry lay-up. Os tecidos S&P G-sheet são coladas à estrutura
que se pretende reforçar usando resina epóxi (S&P Resin 55 HP ou S&P Resicem HP).

S&P A-SHEET 120
A S&P A-Sheet 120 é uma manta undireccional de fibra de aramida, de elevada resistência ao
impacto, utilizada para reforço estrutural por aplicação wet ou dry lay-up. As mantas S&P A-Sheet
120 são coladas à estrutura que se pretende reforçar usando resina epóxi ( S&P Resin 55 HP ou S&P
Resicem HP).
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Produtos complementares
A S&P desenvolveu um sistema de ancoragem visando aumentar a tensão de aderência dos laminados S&P C-Laminate aplicados
externamente. Este sistema possui aprovação técnica/ homologação e é especialmente útil no caso de a estrutura ser constituída
por betão de baixa resistência, ou de haver limitações que não permitam comprimento de amarração suficiente. Adicionalmente,
o sistema
de pré-esforço
da S&P permite aliviar tensões de tracção nas armaduras e/ou tensões de compressão no betão, sendo
User
Interface
Icons
de elevada eficácia para cargas de serviço.

S&P END-ANCHOR
MERKEN

A N F R AG E N

BESTELLEN

São ancoragens mecânicas em alumínio de alta resistência
especialmente desenvolvidas pela S&P para ancorar os
laminados S&P C-Laminate de forma ainda mais eficiente e
PRODUKTE EINBLENDEN
WEITERLESEN
em
condições extraordinárias como a limitação da qualidade
do betão de suporte ou de configuração de cargas junto aos
apoios ou extremidade da estrutura.

S&P LAMINADOS PRÉ-ESFORÇADOS
Sistema desenvolvido pela S&P para activar uma tensão de
tracção inicial nos laminados S&P C-Laminate de forma a
melhorar o desempenho do reforço em estados limites últimos
e, essencialmente, em estados limites de serviço. Com esta
inovadora solução podemos tirar mais partido das fibras de
carbono ao mesmo tempo que aliviamos as tensões iniciais
no aço e no betão no momento do reforço. Diversos ensaios
laboratoriais suportam o sistema e evidenciam a sua eficácia e
durabilidade face aos agentes agressivos.

Icons without Interaction
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Vantagens do
sistema de pré-esforço
•
•
•
•
•

Melhores prestações mecânicas, mesmo
em estado de serviço
Redução de deformada e recuperação
de tensões
Refechamento de fissuras
Melhor ancoragem, utilização total da
resistência da fibra de carbono
Sistema único e largamente testado
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S&P ARMO System
Reforço Estrutural
Reforço estrutural e reparação de betão armado e alvenarias
recorrendo a malha de fibra de carbono e argamassas ou betões
de base mineral. Esta solução inovadora é especialmente indicada
no reforço de alvenarias, arcos, túneis e muros ou reforço de betão
armado onde as soluções coladas com resina epóxi não são possíveis
de executar por limitações de condições de humidade superficial ou
outras.
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S&P ARMO System
O S&P ARMO-System consiste na aplicação de argamassas especiais projectadas sobre malhas de reforço em fibra de carbono
S&P ARMO-mesh®. O sistema é usado no reforço estrutural em elementos de construção civil em geral, nomeadamente em lajes
de betão armado, túneis e alvenarias.
A S&P dispõe de software de dimensionamento, S&P ARMO-flexion e S&P ARMO-axial, que pode ser obtido sob consulta.

S&P ARMO-MESH®
Malha
em fibra de carbono
A N Fde
R AGreforço
EN
B E S T E L L E Nrevestida com silicato mineral amorfo (uni ou bi-direcional).

PRODUKTE EINBLENDEN
S&P ARMO-GLASS FIBRE
REINFORCEMENT

Malha de reforço em fibra de vidro, AR Alcali-resistente (bi-direcional).

S&P ARMO-CRETE® W
Argamassa de reparação de Classe R4, tixotrópica, monocomponente, sem retracção, formulada
com aditivos especiais, fibras sintéticas, aplicando-se em reparação de elevadas prestações
mecânicas. Esta argamassa tem a capacidade de aderir de uma forma superior a malha de reforço
S&P ARMO–mesh® devido aos seus componentes reactivos de aderência.

S&P ARMO-MUR®
S&P ARMO-mur® é um produto monocomponente à base de cal hidráulica natural, pozolana natural,
agregados seleccionados, aditivos e polímeros. O componente reactivo contido na argamassa
adere à sílica amorfa que reveste a malha S&P ARMO-mesh®, conferindo uma excelente aderência
entre a malha e a matriz da argamassa projectada S&P ARMO-mur®. Esta argamassa é o resultado
dos últimos desenvolvimentos tecnológicos do S&P ARMO System para reforço estrutural e
reparação de alvenaria.

action
S&P ARMO POWER PUMP
O S&P ARMO-System inclui a possibilidade de aluguer de uma bomba de projecção de elevado
rendimento, que consegue projectar até 80 metros de distância na vertical. A mistura faz-se em
contínuo, o doseamento de água é automático, permite atingir elevados rendimentos com redução
significativa de custos de mão-de-obra.

S&P ARMO ANCHORING ELEMENT
O S&P ARMO System é um sistema completo de reforço estrutural onde se incluem ancoragens e
amarrações especiais em inox que podem ser desenvolvidas à medida do projecto.
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Vantagens do
S&P ARMO System
•
•
•
•
•
•
•

Reduzida espessura
Sem corrosão
Elevada resistência ao fogo
Resistência à abrasão
Versatilidade
Facilidade de instalação em obra
Projecção sem sombras de armadura
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FX-70®
Sistema de Protecção e
Reparação Estrutural
Trabalhar na zona de maré ou em ambientes submersos aquáticos
constitui um desafio para os empreiteiros. Para reduzir o tempo de
intervenção e constrangimentos de marés bem como os trabalhos
de preparação, os nosso produtos de reparação são instalados sem
necessidade de ensecadeiras.
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Reparação submersa ou
em ambiente húmido
Estruturas em ambiente marítimo estão permanentemente expostas a vários tipos de ataques. A acção das marés, exposição a
sais de cloretos, alterações químicas, embate de material flutuante, fenómenos de electrólise, ciclos de molhagem, secagem são
alguns dos factores que afectam a vida útil das estruturas. O sistema S&P FX-70® surge como uma solução de excelência para
dar resposta a estes casos.

DE BASE CIMENTÍCIA

F R AG E N

BESTELLEN

FX-225
Grout cimentício
não-metálico. Grout coesivo, sem segregação, de alta resistência
P R O D Usubaquático
KTE EINBLENDEN
concebido para aplicações de reparação betão subaquático.

DE BASE EPOXI
FX-763
Argamassa epóxi tixotrópica bicomponente de baixo módulo, 100% sólidos e resistente à humidade.
Devido à sua tixotropia não escorre, e é especialmente indicada para aplicação e utilização vertical,
horizontal e em tectos.
FX-763CTG
Cartucho de epóxi tixotrópica bicomponente de baixo módulo, 100% sólidos e resistente à
humidade. Devido à sua tixotropia não escorre e é especialmente indicado para aplicação e
utilização vertical, horizontal e em tectos.
FX-70-6MPTM
O FX-70-6MPTM, grout epóxi subaquático multiusos, tricomponente, 100% sólido e resistente à
humidade, é especificamente indicado para aplicações subaquáticas, como parte integrante do
Sistema de Reparação e Protecção Estrutural FX‑70®.

CAMISA DE FIBRA DE VIDRO
FX-70® JACKETS
O sistema FX-70® é constituído por camisas de fibra de fibra de vidro com junta de encaixe que
funciona como cofragem e protecção para os materiais de enchimento reparação e protecção.
São usados grouts de elevada resistência como material de enchimento e reparação. As camisas
FX-70® são uma solução versátil, fabricadas à medida da estrutura e de acordo com os desenhos
de projecto.
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Vantagens do
FX-70® System
•
•
•
•
•
•
•

Reparação económica de
estruturas danificadas mantendo
os equipamentos em serviço
Sem necessidade de ensecadeiras
Sem necessidade de meios de
elevação pesados
Resistente à corrosão, degradação,
abrasão e agentes atmosféricos
em geral
Reduzido impacto ambiental
Fácil instalação
Produzido na EU
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Opções de reparação na secção
danificada
Perda de secção ≤ 25%

Perda de secção > 25%
Estaca / Pilar

Estaca / Pilar

Selagem de topo

Nível máximo de
água

Área danificada

FX-70-6MP™

Grout epóxi
subaquático
multi-usos

FX-70®
Camisa de fibra de vidro

460- 610 mm

Diâmetro da camisa

460- 610 mm

Camada de 100 mm
de FX-70-6MP™
Grout epóxi aquático
multi-usos

Nível máximo de
água

Comprimento

460- 610 mm

PRODUKTE EINBLENDEN

Área danificada

Comprimento

Espaçador
460- 610 mm

BE
STELLEN
Espaçador

F R AG E N

FX-763 Argamassa
epóxi tixotrópica de baixo
módulo

Selagem de topo
FX-763
Argamassa epóxi
tixotrópica de baixo
módulo

FX-70®
Camisa de fibra de vidro
Espaçador

15 mm
Espessura
Anelar

Camada de 150 mm
FX-70-6MP™ Grout epóxi
subaquático multi-usos

FX-225 Grout cimentício
subaquático, não
metálico
Diâmetro da
camisa

Reforço com aço (opcional)

Espaçador

Camada de 150 mm
FX-70-6MP™ Grout epóxi
subaquático multi-usos

50 mm
Espessura Anelar

Selagem de
fundo

Diâmetro do Pilar

Selagem de
fundo

Diâmetro do Pilar

•• FX-70-6MP™ Grout epóxi subaquático multi-usos
usado para a selagem inferior e para a reparação

•• FX-70-6MP™ Grout epóxi subaquático multi-usos é usado
para a selagem de topo e de fundo da camisa FX-70®

•• Espessura anelar de 15 mm

•• FX-225 Grout cimentício subaquático, não metálico

•• Para pilares - H a espessura anelar deve ser de 20 mm

•• Espessura anelar 50 mm

Exemplos de aplicação:
Diâmetro da camisa =
Diâmetro da Estaca/ Pilar
+ 2x Espessura anelar
Espessura
anelar

Espessura
anelar
50 mm

Secção da

Diâmetro da

Secção da

Estaca/ Pilar

Estaca/ Pilar

Espaçador

Espessura
anelar

Estaca/ Pilar

Espaçador
Espaçador
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Dimensão da camisa =
Dimensão da Estaca/ Pilar
+ 2x Espessura anelar

Espessura
anelar

Espaçador

Aplicar uma camada de resina de selagem FX-763 CTG na
junta de fecho da camisa FX-70®.

Fechar a camisa inserindo e fechando a junta de encaixe da
camisa. Posicionar a camisa de forma a que fique cerca de
460 a 610 mm da secção do pilar não danificado coberto pelo
encamisamento, acima e abaixo do limites de reparação.

Instalar a espuma de selagem temporária na base da camisa.
Esta selagem pode ser instalada antes da colocação da
camisa.

Instalar as cintas de nylon temporárias, apertando e
confinando a camisa.

Instalar os parafusos de aço inoxidável auto-roscantes de 150
mm de comprimento assegurando a conexão e estabilidade
da junta.

Instalar 150mm de FX-70-6MP™ grout epoxy subaquático
multi-usos no fundo da camisa, criando uma selagem inferior;
deixar curar durante 24h.

Para pilares com secção de perda danificada ≤ 25%,
preencher a restante secção da camisa com o FX-706MP™. Para pilares com secção de perda danificada > 25%
preencher a restante secção da camisa com FX-225 deixando
cerca de 100 mm de camisa por preencher no topo. Deixar
curar durante 24 horas, preencher os remanescentes 100 mm
com FX-70-6MP™ selando o topo da camisa. Deixar curar
durante 24 horas.

Instalar o FX-763 argamassa epoxy tixotrópica de baixo
módulo no topo da camisa com acabamento rampeado a
45º, criando uma barreira à entrada de água e resistente a
químicos no sistema de reparação.

Remover as cintas de nylon de confinamento. Reparação
concluída.
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Protecção de Estruturas
As alterações climáticas, o tráfego de veículos, poluição e ataques
químicos em geral afectam a durabilidade das estruturas e das
intervenções de reparação.
A S&P desenvolveu uma gama de produtos para aplicação sobre as
superfícies de betão aço e o reforço com fibras de forma a promover
uma eficaz protecção contra a exposição marítima, corrosão,
ataques químicos, carbonatação e outros factores de degradação
presentes no meio ambiente.
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Protecção de Estruturas
Após uma intervenção de reparação, integrada numa estratégia bem definida de redução do efeito dos agentes agressivos que
deram origem ao danos e degradações, a estrutura deve ser protegida com uma pintura de barreira eficiente. A impermeabilidade
à água e a permeabilidade ao vapor de água, resistência à carbonatação, flexibilidade e elasticidade, resistência química e
outros, são factores preponderantes na análise dos sistemas de pintura e protecção apropriada.

CIMENTÍCIOS
TECNOIMPER
Revestimento monocomponente, de base mineral, impermeável e aprovado para contacto com
água potável, para aplicações sobre betão, argamassas, ladrilhos, pedra natural, etc.
TECNOIMPER-FLEX
Revestimento bicomponente, impermeabilizante, flexível e elástico, formulado à base de cimentos
especiais e resinas sintéticas em emulsão, aplicável em todos os suportes mais comuns como
betão, argamassas, pedra, etc.

ACRILATOS
TECNOPINT
Pintura monocomponente à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, elástica e impermeável
para protecção anti-carbonatação, decoração de betão e argamassas.

POLIURETANO
TECNOPOL-21 P
Primário de poliuretano bicomponente de grande fluidez, impermeável e elástico, indicado para
melhorar a aderência do revestimento Tecnopol-21 R.
TECNOPOL-21 R
Resina de poliuretano bicomponente de cor cinzenta, de grande fluidez, impermeável e de elevada
elasticidade. Apropriada para aplicação sobre betão, aço, superfícies pétreas e outros suportes
da mesma natureza.
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S&P soluções
globais:
•
•
•
•
•
•

Soluções completas de Engenharia
em reparação, reforço e protecção de
estruturas
Serviços de apoio em obra e formação
de aplicadores especializados
Apoio ao projecto e especificação de
soluções
Software de cálculo e dimensionamento
do reforço estrutural
Equipamentos auxiliares de aplicação de
produtos
Um único fornecedor, garantia de
qualidade de produtos e serviços
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Desde 2012 que a S&P faz parte do grupo Simpson Strong-Tie,
um grupo internacional de produtos para a construção sediado
na Califórnia com diversas delegações em toda a Europa.
A Simpson Strong-tie foi fundada em 1956 e é considerada líder Mundial em conectores
estruturais para madeira-madeira, madeira-aço e madeira-betão.
A empresa tem o compromisso de ajudar os seu clientes, promovendo produtos excepcionais, um serviço completo
ao nível de engenharia, apoio em obra, ensaios de produtos, formação técnica e entrega atempada dos nossos
serviços. Com a aquisição da S&P, a Simpson Strong-Tie continua a expandir a sua oferta incluindo agora uma gama
completa de soluções para reparação, protecção e reforço de betão. A combinação da força das duas marcas,
Simpson Strong-Tie e a S&P permite-nos agora responder com um maior nível de qualidade de serviço para ir ao
encontro das necessidades dos nossos clientes na área da reparação, reforço e reabilitação. Permaneceremos ao
vosso dispor e na expectativa de trabalhar consigo nos próximos projectos.
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